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Soms kom je een heel enthousiast mens tegen.Opgewekt, vol 
energie, bruisend van ideeën. Als ik mezelf na ga dan kan m’n reactie 
twee kanten uitgaan. Of ik heb zo iets help, daar heb je er weer zo 
één. Ik word al moe als ik naar zo’n enthousiasteling kijk. Laat me 
maar met rust.  Of ik word zelf ook enthousiast. Je wordt 
aangestoken. Wat kan het een verademing zijn om  zo’n iemand met 
frisse energie tegen te komen.  Het zou overigens interessant zijn om 
na te gaan Hoe het nu komt dat je de ene keer moe wordt  en een 
andere keer juist energie krijgt. Ligt dat aan jou of aan die 
ander?  Het woord enthousiast betekent letterlijk: met God in 
je. Inspiratie: met de Geest in je uitgestort. Het ware enthousiasme 
borrelt niet zo maar uit je binnenste naar boven. Nee, het wordt je 
geschonken. Het is een genadegave. Een geïnspireerd mens is een 
begenadigd mens.  
 
We hebben gelezen uit Jesaja over zo’n begenadigd mens.  ‘De geest 
van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd.  Om 
aan armen het goede nieuws te brengen  heeft hij mij gezonden,  om 
aan verslagen harten hoop te bieden,  om aan gevangenen hun 
vrijlating bekend te maken  en aan geketenden hun bevrijding’  Je 
merkt hier is een enthousiast mens aan het woord. Wat een 
energie! Hier is een begenadigd mens aan het woord. ‘De Geest van 
God, de Heer rust op mij.’ Maar deze grote gave houdt hij niet voor 
zichzelf. Het inspireert hem tot grote daden. Op allerlei manieren is 
hij gericht op het heil van mensen. Mensen met verdriet 
troosten. Mensen die vast zitten iets bevrijden. Mensen die in hun 
ziel gewond zijn verbinden. Leegheid vullen. Zodat mensen weer op 
eigen benen kunnen staan. Stevig staan als bomen, als terebinthen 
van gerechtigheid.   
 
Maar wie is er zo enthousiast? Wie moet dat doen? Je kunt 
zeggen dat moet ‘men’ doen, of de regering, of de kerk.  Laten we 



het maar heel letterlijk lezen. ‘De Geest van de Heer rust op mij!’ Dat 
zijn wij. Dat ben ik. Dat ben jij. Dat is niet iets om je best voor te 
doen. Het is je gegeven, het is een gegeven. Je moet het alleen 
ontdekken. Je moet alleen laten werken in je leven.  ‘De Geest van de 
Heer rust op mij.’ Hij zendt mij om een blijde boodschap te 
brengen. We hebben zoveel goeds te zeggen  Je hebt zoveel goeds te 
doen voor mensen die op je pad komen.  Het is de eerste dag van een 
nieuw jaar. Sommige mensen hebben ook iets wat ze dit jaar uit de 
verf willen laten komen. Ik wil meer .. Of ik wil dit jaar juist minder 
..  Je zou ook deze tekst tot je jaarprincipe  kunnen maken. ‘De Geest 
van de Heer rust op mij.’ Je bent een begenadigd mens, Je bent 
enthousiast. Om goed nieuws te brengen. Om mensen blij 
maken. Om bevrijdend bezig te zijn. Wellicht is een jaarprincipe te 
groot.  Je kunt dan elke morgen zeggen. ‘Heer, uw Geest rust op mij,  
laat mij voor één mens vandaag iets goeds betekenen.’ En je zult 
zien, het werkt!   
 
De Geest van de Heer rust op mij. het zijn woorden waarin Jezus zich 
herkende. Aan het begin van zijn loopbaan nam Hij in de synagoge 
van Nazareth de boekrol en las deze woorden. Hij die te midden van 
de apathie en puinhopen  die wij van het leven hebben 
gemaakt recht op ging staan. Hij was geïnspireerd en 
enthousiast opdat wij bevrijd zouden worden.  Ik wens je toe dat je 
dit jaar, je geïnjecteerd weet met dit ware enthousiasme.  De Geest 
van de Heer rust op mij om goed te doen, iets goeds te 
zeggen. Amen     


